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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Nazwa zamawiającego: Gmina Rewal 
2. Godziny urzędowania zamawiającego: 7.30 – 15.30 (w m-cu lipcu i sierpniu 7.00 – 15.00)  
3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  91 38 49 011, 91 38 49 013  
4. Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal, ug@rewal.pl, adres do przetargu  

zp@rewal.pl 
5. Adres strony internetowej: www.rewal.pl 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia (SWIZ): www.bip.rewal.pl  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług. 
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 221.000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo, obejmującego teren o powierzchni ok. 500 ha 

(498,66 ha), na podstawie Uchwały nr XLVI/262/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

Na terenie tym są następujące obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) Uchwała Nr XVIII/122/95 Rady Gminy w Rewalu z dnia 2 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal (Dz. U. Woj. 

Szczecińskiego  z 1996 r. Nr 1,poz. 6), 

b) Uchwała Nr  XLVII/334/98 Rady Gminy w Rewalu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, 

miejscowości Pobierowo, terenu oznaczonego symbolem 9ZP i 10UT, położonego między 

ulicami: Mazowiecką, Grunwaldzką, Graniczną a brzegiem morskim (Dz. U. Woj. 

Szczecińskiego z dnia 3.08.1998 r. Nr 18,poz. 134),  

c) Uchwała Nr XVI/135/2003 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dot. terenów przy ul. 

Zgody w Pobierowie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 30.12.2003 r. Nr 8, poz. 155), 

d) Uchwała Nr XVI/136/03 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dotyczącej części 

działki nr 706 w Pobierowie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.01.2004 r. Nr 8, 

poz. 156) 

e) Uchwałą Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części 

mailto:ug@rewal.pl
http://www.bip.rewal.pl/
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miejscowości Pobierowo i Pustkowo – strona północna (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 

27.11.2013 r. poz. 4105) 

f) Uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal z dnia 3 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. 

Pobierowo, gm. Rewal (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 13.11.2014 r. poz. 4482). 
1.1 Plan zagospodarowania przestrzennego oraz przedmiotowe Uchwały tutaj:             

http://bip.rewal.pl/dokumenty/10175,  http://bip.rewal.pl/dokumenty/3405  

2. Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia dokumentów planistycznych wynikających z 

art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r. poz. 1945), 

w tym:  

a) Wykonania prac wstępnych: 

a) pozyskanie map do celów planistycznych  

b) inwentaryzacja urbanistyczna  

c) ocena istniejącego stanu zagospodarowania  

d) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego  

b) Przygotowania ogłoszeń, zawiadomień, dokonania analizy wniosków do planu.  

c) Opracowania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.  

d) Przygotowania projektów dokumentów w celu zaopiniowania, uzgodnienia, uzyskania 

zgody przez odpowiednie instytucje.  

e) Prezentacji projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej 

f) Wprowadzenia zmian do projektu planu na podstawie uzyskanych opinii i uzgodnień  

g) Udzielania informacji w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.  

h) Udziału w dyskusjach publicznych.  

i) Analizy i opracowania propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.  

j) Wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, o których 

mowa w pkt i.  

k) Przygotowania projektu planu do uchwalenia.  

l) Sporządzenia kopii planu:  

a) tekst planu - 3 egzemplarze + płyty CD;  

b) rysunek planu w wersji kolorowej (skala 1: 1 000) - 3 egzemplarze;  

c) zapis części tekstowej oraz rysunkowej planu na 7 dni przed uchwaleniem planu,  

d) przekazanie ostatecznego rysunku planu (zgodnie z uchwałą i jej załącznikiem 

graficznym) w formacie elektronicznym:  

    - pliku rastrowego: jpg, tiff, pdf.  

    - pliku wektorowego: dxf, dwg, shp, cdr.  

m) Przygotowanie planu do publikacji w dzienniku urzędowym. 

n) Przygotowania uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu planu, 

sporządzonego na podstawie art. 42 ust. 2 oraz art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2081 t.j.) - 1 egzemplarz + płyta CD. 

http://bip.rewal.pl/dokumenty/10175
http://bip.rewal.pl/dokumenty/3405
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Kody CPV:    

 71400000-2 
 

Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu 

 
IV. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 ). 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, a termin wykonania zamówienia wynosi 550 dni od 
daty podpisania umowy i stanowi kryterium oceny ofert. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
 Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  
  3.1. Wykonawcy:  

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: 
a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą 
uprawnienia urbanistyczne zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz. 1945), 

b) wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum 1 usługę urbanistyczną podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę 
urbanistyczną podobną zamawiający uzna: sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni minimum 300 ha.  

Uwaga:  
1. W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia 

warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy 
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty 
wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie 
będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 
przed wszczęciem postępowania). 

2. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub 
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również 
wykonywane (tj. w trakcie realizacji). W takim przypadku część zamówienia już faktycznie 
wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w pkt. 3.1 lit. b) powyżej.   
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa pkt 3.1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli będzie je spełniał samodzielnie jeden z 
Wykonawców, wszyscy Wykonawcy lub kilku z Wykonawców łącznie. 

4. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie 
weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji usług 
objętych tym zamówieniem. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia;    

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
z 2018 r.  Poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1263 ), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce             
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                    i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te                
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w 
postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       
dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział VI ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 
5-9 SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział 

VI ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział VI 
ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 

SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
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3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 
pkt. 7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 10 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt. 11 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 3 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 
1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział VI ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I 
DODATKOWE INFORMACJE  
 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 
 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 

2) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią 
załącznika nr 4 do SIWZ; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 
treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
(którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie 
zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:  
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

b) dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny by wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 
składania ofert. 

c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  

  NIE DOTYCZY 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE SKŁADANIA 
OFERT) TJ.:  

W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 
Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, 
Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni 
się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. 

5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa 
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wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz 
wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku 
pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), 
a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający 
może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. 
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W 
przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. 
dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i 
bezpłatnych bazach danych. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

4) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V ust. 1 SIWZ, Wykonawcy 
wykazują łącznie.   

6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. 

7) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

8) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 
„procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

 



Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo  
Znak sprawy: IKO.271.01.2019.TB 

 

11 
 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców 
oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert 
w formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej. 

3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma 
pisemna.  

4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez 
zamawiającego lub przez wykonawcę drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była 
prowadzona w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 6. 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania jest: Tomasz Bartkowski – kontakt wyłącznie elektroniczny (zp@rewal.pl) lub 
pisemny.  

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

mailto:zp@rewal.pl
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1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  
3. Oferta musi zawierać minimum: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w 
jego treści,  

2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej 
SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VII ust. 2 i 4 SIWZ 
składane są po terminie składania ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący 
sposób: 

 

nazwa (firma) 
adres wykonawcy                                                

Oferta na : 

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rewal obręb Pobierowo. 

Nie otwierać przed dniem 08.02.2019 r., godz. 10:15 

 
10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) 
powinny spełniać następujące wymagania: 

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy 
załączyć dokument pełnomocnictwa, 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w 
rozdziale VII SIWZ, 

3) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców 
wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada 
za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  
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4) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do 
pełnomocnika. 

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ 
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie). 

15. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i 
oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, 

zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym 
terminem. 

18. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 6 marca  2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ): 

1) mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro. 

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą. 

3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 
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Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–
41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal , pok. nr 6 (sekretariat)  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2019 roku, o godz. 10:00. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 

1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 

2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 
niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: 
pok. nr 5. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Ceną oferty jest wynagrodzenie za realizację usługi objętą przedmiotem zamówienia. Cena 
musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać 
całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.   

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji.  

3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, określone 
ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 t.j.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1794).    

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich [PLN].  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w przypadku:  
1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
2) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 
3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 

przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT, 
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- Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny  podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi   przepisami.  

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 6, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym 
załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty 
tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku o którym mowa w ust. 6. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

2. Wynik w kryterium cena zostanie obliczone do setnej części po przecinku – stosując 
następujące zaokrąglenie: od 0 do 4 włącznie – w dół, od 5 do 9 – w górę.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert tj. C +T. 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto (C) 
 
 

60 % 

2 
Termin realizacji przedmiotu umowy (T) 40 % 

 

Nr kryterium Wzór 

1 
Cena (C) całkowita brutto: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x 60%, gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert 

- Cof - cena podana w badanej ofercie 

2 Termin realizacji przedmiotu umowy  
Sposób przyznania punktów w tym kryterium (T):  
a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji przedmiotu umowy w maksymalnym 
dopuszczalnym wymiarze, tj. do 550 dni – otrzyma 0 pkt;  

b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji przedmiotu umowy w wymiarze do 520 
dni – otrzyma 10 pkt;  

c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji przedmiotu umowy w wymiarze do 500 
dni lub krócej otrzyma 20 pkt; 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji przedmiotu umowy dłuższy niż 550 dni (od 
daty podpisana umowy), do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty termin 550 dni, 
czyli maksymalny zgodny z żądaniem zamawiającego zawartym w siwz. W tej sytuacji 
Zamawiający nie odrzuci oferty wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania przedmiotu umowy – zgodnie z SIWZ – czyli w terminie 550 dni.  
Wyliczenie punktów:  
(T) = ilość punktów za zadeklarowany termin realizacji x 40% 
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XV. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile 
są mu znane. 

3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  
 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  

1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 
upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie. Umowa regulująca współpracę tych wykonawców powinna 
zawierać co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi 

lub gwarancji. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w 
przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – 
zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej 
warunkach.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
postanowieniami § 10 i 11 wzoru umowy. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
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4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XIX. Zamówienia udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
P.z.p., stanowiących nie więcej niż 30% wartości przedmiotowego zamówienia. Zamówienie 
takie będzie obejmowało usługi objęte przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: 
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamówienie zostanie 
udzielone w trybie z wolnej ręki. Zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych, 
lecz nie gorszych do warunków określonych w umowie zawartej po przeprowadzeniu 
przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie 
podstawowe. 

 
XX .  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 

Rewal; 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rewal jest p. Tomasz Bartkowski; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb 
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Pobierowo”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 
dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Umowa Nr IKO.271.01.2019.TB 
 

W dniu ………………...2019 r. zawarto umowę pomiędzy:  
Gminą Rewal z siedzibą w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną 
przez: 

•  Wójta Gminy Rewal Konstantego Tomasza Oświęcimskiego  

            przy kontrasygnacie ............................................ 
a 
…………. 
 -  zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986) na: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP 
nr ……. z dnia ………… 2019 r.  została zawarta niniejsza umowa. 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal - obręb Pobierowo, obejmującego teren o powierzchni 

ok. 500 ha (498,66 ha), na podstawie Uchwały nr XLVI/262/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 

2017 r.  Na wskazanym terenie obowiązujące są następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

a) Uchwała Nr XVIII/122/95 Rady Gminy w Rewalu z dnia 2 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal (Dz. U. Woj. Szczecińskiego  z 1996 r. Nr 

1,poz. 6), 

b) Uchwała Nr  XLVII/334/98 Rady Gminy w Rewalu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Pobierowo, 

terenu oznaczonego symbolem 9ZP i 10UT, położonego między ulicami: Mazowiecką, Grunwaldzką, 

Graniczną a brzegiem morskim (Dz. U. Woj. Szczecińskiego z dnia 3.08.1998 r. Nr 18,poz. 134),  

c) Uchwała Nr XVI/135/2003 Rady gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dot. terenów przy ul. Zgody w 

Pobierowie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 30.12.2003 r. Nr 8, poz. 155), 

d) Uchwała Nr XVI/136/03 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dotyczącej części działki nr 706 w 

Pobierowie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.01.2004 r. Nr 8, poz. 156) 

e) Uchwałą Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości 

Pobierowo i Pustkowo – strona północna (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27.11.2013 r. 

poz. 4105) 

f) Uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal z dnia 3 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. 

Pobierowo, gm. Rewal (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 13.11.2014 r. poz. 4482) 
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2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentów 

planistycznych wynikających z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 

2018 r., poz. 1945), w tym:  

1) Wykonania prac wstępnych: 

a) pozyskanie map do celów planistycznych  

b) inwentaryzacja urbanistyczna  

c) ocena istniejącego stanu zagospodarowania  

d) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego  

2) Przygotowania ogłoszeń, zawiadomień, dokonania analizy wniosków do planu.  

3) Opracowania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie 

prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.  

4) Przygotowania projektów dokumentów w celu zaopiniowania, uzgodnienia, uzyskania zgody przez 

odpowiednie instytucje.  

5) Prezentacji projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej 

6) Wprowadzenia zmian do projektu planu na podstawie uzyskanych opinii i uzgodnień  

7) Udzielania informacji w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.  

8) Udziału w dyskusjach publicznych.  

9) Analizy i opracowania propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.  

10) Wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 

9).  

11) Przygotowania projektu planu do uchwalenia.  

12) Sporządzenia kopii planu:  

a) tekst planu - 3 egzemplarzy + płyty CD;  

b) rysunek planu w wersji kolorowej (skala 1: 1 000) - 3 egzemplarze;  

c) zapis części tekstowej oraz rysunkowej planu na 7 dni przed uchwaleniem planu,  

d) przekazanie ostatecznego rysunku planu (zgodnie z uchwałą i jej załącznikiem graficznym) w 

formacie elektronicznym:  

    - pliku rastrowego: jpg, tiff, pdf.  

    - pliku wektorowego: dxf, dwg, shp, cdr.  

13) Przygotowanie planu do publikacji w dzienniku urzędowym. 

14) Przygotowania uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu planu, sporządzonego na 

podstawie art. 42 ust. 2 oraz art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - 1 egzemplarz + 

płyta CD. 

3. W sytuacji posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszego zamówienia podmiotami lub 

osobami trzecimi (w tym podwykonawcami), Wykonawca zobowiązuje się do powierzania realizacji 

zamówienia objętego niniejszą Umową lub jego części wyłącznie podmiotom lub osobom posiadającym 

wszystkie prawnie wymagane uprawnienia do realizacji umowy w powierzonej części, w zakresie nie 

mniejszym niż Wykonawca. 
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§ 2 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do ……. dni licząc od zawarcia 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem poniższego etapowania:  

1) Wykonanie I etapu wskazanego w § 1 ust. 2  pkt 1)  nastąpi w terminie  nie dłuższym niż  90 dni od 

daty zawarcia umowy, 

2) Wykonanie II etapu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 2) i 3)  nastąpi w terminie nie dłuższym niż 120 dni  

od daty zawarcia umowy, 

3) Wykonanie III etapu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 4), 5), 6), 7), i 8) nastąpi w terminie nie dłuższym 

niż 240 dni od daty zawarcia umowy, 

4) Wykonanie IV etapu wskazanego w  § 1 ust. 2 pkt 9), 10), 11), 12), 13) i 14) nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż ................. dni od daty zawarcia umowy. 

 
2. Wykonanie poszczególnych etapów stanowiących przedmiot umowy potwierdzane będzie każdorazowo 

protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.  

§ 3 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę wynagrodzenie w wysokości brutto ……………… zł 

brutto (słownie: ……………./100) w następujących ratach: 

a) za wykonanie I Etapu – 15% tj. ……………. zł 

b) za wykonanie II Etapu – 15% tj. ……………. zł 

c) za wykonanie II Etapu – 20% tj. ……………. zł 

d) za wykonanie IV Etapu – 50% tj. ……………. zł  

2. Zapłata rat wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu podpisanego 

przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

                   § 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności: ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587), przepisami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, 
obszarach morskich RP, ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą oraz  doświadczeniem 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia z 
zachowaniem najwyższej staranności, bezstronności i rzetelności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem staranności wynikającej z  
zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i uwzględnić wszelkie dokumenty, materiały i informacje 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przekazane przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać wszelkie wady, braki lub błędy dokumentacji 
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stanowiącej przedmiot umowy w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego. 
 

§ 5 
1.  Z chwilą przekazania przedmiotu umowy lub jego części na jakimkolwiek etapie realizacji umowy, 

Zamawiający nabywa  od Wykonawcy wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego przedmiotu 
umowy lub jego części na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczególności prawo do: 
a) utrwalania przedmiotu umowy dowolną techniką; 
b) zwielokrotniania go dowolną techniką, w tym: drukiem oraz technikami komputerowymi; 
c) wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci urządzeń komputerowych i rozpowszechniania w 
sieciach komputerowych, w tym: w sieci Internet i Intranet; 
d) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu opracowania lub jego kopii, a także sprzedaży części 
lub całości. 

2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy także własność egzemplarzy przedmiotu umowy. 
3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy uprawnia go 

do jego eksploatacji w kraju i za granicą i jest nieograniczone w czasie. 
4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy obejmie 

również prawo do wyłącznego zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu 
umowy i jego poszczególnych elementów mających samodzielne znaczenie, w zakresie określonym w 
ust. 1. 

5.  Wykonawca gwarantuje, że przekazany Zmawiającemu przedmiot umowy nie będzie naruszać 
jakichkolwiek praw osób trzecich.  

 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 

od umowy w tym  przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

b) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, 

którego charakter (w szczególności wysokość egzekwowanego lub zabezpieczanego roszczenia) 

zagraża wykonaniu umowy – odstąpienie od umowy w tym  przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania, 

d) w sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie rażąco uchyla się od wykonywania zakresu umowy lub 

wykonuje ją w sposób nienależyty i sytuacje te są potwierdzone właściwymi protokołami z 

kontroli, Zamawiający po udzieleniu Wykonawcy dodatkowego, 7 dniowego terminu, może od 

umowy odstąpić w terminie 30 dni od upływu ww. terminu. W takim przypadku Zamawiający 

nie traci prawa do żądania zapłaty kar umownych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

2. Kontrola będzie przeprowadzana w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie kontrolował wykonywanie umowy przez Wykonawcę z własnej            

inicjatywy lub na uzasadniony wniosek upoważnionych podmiotów.  

b) Kontroli będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego.  

c) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopia zostanie przekazana 

Wykonawcy. 

d) Wykonawca, w terminie 3 dni, winien ustosunkować się pisemnie do otrzymanego protokołu. 

Brak odpowiedzi skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści protokołu. 

 
                                   § 8 
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz koordynowania i 

nadzoru realizacji  przedmiotu umowy jest: Mirosław Hussakowski, tel.  ..........., e-mail: ....................... 

2.   Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz koordynowania     

realizacji  przedmiotu umowy jest: ………........ tel. ………………………………., e-mail .................................. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 

którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się 

ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile 

Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań 

obowiązków Wykonawcy.  

 
 
                                   § 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

b) za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie końcowym określonym  w  § 2 ust. 1, 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

c) za zwłokę w wykonaniu wezwania Zamawiającego w przedmiocie usunięcia wad, braków lub 
błędów dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowy stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku 

kar za zwłokę z każdym dniem. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wysokość poniesionej na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyższy wysokość kary umownej. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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                                            § 10 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem       

    nieważności.  

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmiana polegająca na: 

a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu) podwykonawcy, który nie został 

wskazany w ofercie; 

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), 

która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  

 - po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 
2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie 

w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przy udziale tej osoby będzie niemożliwa (np. śmierć, choroba 

lub brak woli do wykonywania określonych czynności). Zmiany składu osobowego przedstawionego 

przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca we wniosku o zmianę 

składu osobowego może proponować tylko osoby, które legitymują się kwalifikacjami wymaganymi 

w SIWZ w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu), 

3) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także 

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne 

zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

4) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

5) Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia (także poszczególnych 

etapów) w sytuacji wydłużenia się, ponad ustawowe terminy, uzyskania uzgodnień, akceptacji, 

odpowiedzi itp., ze strony urzędów lub osób fizycznych Wydłużenie terminu nastąpi w formie 

Aneksu, na podstawie udokumentowanego i uzasadnianego wniosku Wykonawcy. - Przedłużenie 

terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym, może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

6) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 

zgodę na zawarcie aneksu).   

 

        § 11 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4)    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom 

wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących 

przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego 

wynagrodzenia. 
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8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca do wniosku zobowiązany 

jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład 

zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład 

zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W 

takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 
        § 12 
1. Zamawiający przetwarza dane osobowe mieszkańcow terenu Gminy Rewal, wyłącznie w zakresie i w 

celu określonym w Umowie. 

2. Wykonawca, w związku z realizacją niniejszej umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

Umowie. 

5. Wykonawca w związku z wykonywaniem usług określonych w niniejszej umowie, zobowiązuje się do 

zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu usługi, a 

w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom 

trzecim. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania sytuacji naruszeń (incydentów) zasad 

ochrony danych osobowych Zamawiającemu.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone 

niezgodnym z niniejszą umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody 

wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które wykonują przedmiot Umowy będą 

zachowywały w tajemnicy te dane osobowe, do których mogą mieć dostęp w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 
§13 

1. Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, w 

tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym podwykonawcą, 

stanowi naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, skutkujące uprawnieniem po 

stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 

podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy w przypadku gdy 

podwykonawca nie legitymuje się wymaganymi uprawnieniami, w sytuacji powierzenia 

podwykonawcy zakresu wymagającego posiadanie stosowanych uprawnień (kwalifikacji). 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 

treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego, po uprzednim 

złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany. 
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§14 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 15 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego 
rzeczowo sądu powszechnego dla Zamawiającego.  
 

 
§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 17 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy z załącznikami,  

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Formularz Ofertowy 
i oświadczenia stanowiące wstępne poświadczenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 

 
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Informacje dotyczące wykonawcy 
(Identyfikacja wykonawcy): 
 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy1: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:2 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy wykonawca jest małym lub średnim 
przedsiębiorstwem3? 

[   ] Tak [   ] Nie 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

Wzór podpisu4 

 
 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy dokumentację, z której wynika sposób 
reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do 
reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych5:  
 
 
Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do 
ich pobrania: 

 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych: 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod 
adresami: 
https://prod.ceidg.gov.pl; 
https://ems.ms.gov.pl; 
 
W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż 
powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator 
wydruku: ………………………………………………… 

 [  ] Nie 

                                                 
1 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 
lub spółki cywilnej. 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  
cywilnej. 
3 Patrz rozdział X ust. 18 SIWZ. 
4 Zaleca się złożenie wzoru podpisu/parafy, którą wykonawca będzie się posługiwał podpisując ofertę w tym jej zalączniki,  

w przypadku braku pieczęci imiennej.  
5 Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 2 SIWZ. 

https://prod.ceidg.gov.pl/
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Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych 
innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal 
obręb Pobierowo” 
niniejszym: 
1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
 

3. Koszt usługi brutto   ......................... zł (słownie: …………................................... 
...................................................zł)  brutto 

 

3.1 Zamówienie wykonamy w terminie …………… dni od daty zawarcia umowy (nie dłuższy niż 550 
dni6)   
4. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ. 

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie 
następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić): 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

                                                 
6 Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert 
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8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  
 

9. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 
10. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

 
.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                                           

………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo” 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) niniejszym 
oświadczam, co następuje:  
 
I.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam/y, określone przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ, warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 7  
 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 
(podać) 

Rozdział VI ust. 1 pkt. 3.1  SIWZ 
1 dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia urbanistyczne zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz. 1073)  
 

 
 
 

2. wykonania należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie minimum 1 usługę urbanistyczną podobną do objętej przedmiotem 
zamówienia. Za usługę urbanistyczną podobną zamawiający uzna: 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru o powierzchni minimum 300 ha.  
 

 

 
 
 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 

 

 

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdziale V I ust. 1 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w 
następującym zakresie:  
 
 
 

                                                 
7  W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA 
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt. 3 SIWZ. 
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Lp. Warunek udziału w postępowaniu Tak / NIE DOTYCZY 
(podać) 

Podmiot 
udostępniający 

zasób 
(nazwa, adres) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 3.1. SIWZ  

1 dysponowania lub  dysponowania w przyszłości 
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia 
urbanistyczne zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 
poz. 1073)  
 

  

2 wykonania należycie w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie minimum 1 usługi 
urbanistycznej podobnej do objętej 
przedmiotem zamówienia. Za usługę 
urbanistyczną podobną zamawiający uzna: 
sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o 
powierzchni minimum 300 ha.  
 

  

    

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
*uzupełnić odpowiednio, jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp  
(rozdział VI ust. 8 SIWZ).  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo”, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) niniejszym 
oświadczam, co następuje:  
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 
.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
II. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze*:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA **: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………….........................................
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
*uzupełnić jeśli aktualizuje się podstawa wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
**uzupełnić jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 
.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej 

 
SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 

ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VII UST. 4  SIWZ 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo”, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) niniejszym: 
 
□ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2087 r. poz. 1986) w skład której wchodzą 
następujące podmioty*: 

 

Lp. Lista podmiotów 

1  

2  

3  

 
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z)*. 
 

□- OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018r. poz. 798 tj.)* 
 
 

 

 
 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej, oraz w razie konieczności 

przedstawienie dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 



Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb Pobierowo  
Znak sprawy: IKO.271.01.2019.TB 

 

37 
 

 

 
 
 

Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia 
 
 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA 

NAJWYŻEJ 
 

PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VII UST. 2 SIWZ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG 
W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia 
na podstawie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
przedkładam poniższy wykaz wykonanych usług:  
 

Lp. Przedmiot wykonywanej usługi  
Podmiot na rzecz którego 
usługa została wykonana 

Obszar, dla którego 
została wykonana 

usługa  (ha) 

Data wykonania 
usługi 

 

 
Od (d/m-c/rok) 

 
Do (d/m-

c/rok) 

  
 

    

 
 

     

 
 

     

  
 

    

 
W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody, określające czy wskazane usługi zostały 
wykonane w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 
należycie . 
 

 
 
 
 

 
 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 
 

W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia 
na podstawie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
przedkładam poniższy wykaz osób:  
 

Lp. Imię i Nazwisko   

Wskazać aktualny dokument w zakresie uprawnień urbanistycznych 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2017 poz. 1073) 
 

Podstawa 
dysponowania 

osobami  

1  
 

  

2  
 

  

 

 
 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 


